
Intern reglement inzake het Good Practice Logo 
 

Artikel 1: Inrichting 

 

In de schoot van de VBOV vzw is een Good Practice Logo-commissie (hierna GPL-

commissie) werkzaam. 

 

Van de GPL-commissie zijn lid: 

- Marlène Reyns, vroedvrouw, voorzitter VBOV vzw 

- Joke Muyldermans, vroedvrouw, penningmeester VBOV vzw 

- Hanne Manshoven-Bijnens, vroedvrouw, lid Raad van Bestuur VBOV vzw 

- Katelijne De Koster, vroedvrouw, Msc 

- Krista Goetvinck, vroedvrouw, juridisch experte, lid Raad van Bestuur VBOV vzw 

- Marcia de Keyzer, vroedvrouw, lid Raad van Bestuur VBOV vzw 

 

 

De 6 leden van de commissie worden intern gekozen binnen de Raad van Bestuur van de 

VBOV vzw. De GPL-commissie heeft geen wettelijke basis.  

De communicatie wordt gevoerd in het Nederlands. 

 

Artikel 2: Bevoegdheid 

De GPL-commissie is bevoegd voor de concrete organisatie van het toekennen/ 

verlengen/intrekken van het Good Practice Logo. Om dit logo te bekomen ondertekenen een 

vroedvrouwenpraktijk (en de leden van deze praktijk) en/of een individuele vroedvrouw een 

engagementsverklaring.1 De ondertekening impliceert dat de vroedvrouw de voorwaarden en 

de aanbevelingen van goede praktijkvoering volgt inzake perinatale zorg in haar dagelijkse 

praktijk met haar patiënten. Dit logo wordt vermeld naast haar naam op de lijst van 

vroedvrouwen, op de website van de VBOV vzw, www.vroedvrouwen.be.  De vroedvrouw 

mag zich met dit logo profileren naar (aanstaande) ouders en andere zorgverleners en 

organisaties toe binnen de perinatale zorg. 

 

Artikel 3: Toekenning logo 

De GPL-commissie vergadert tenminste een keer per kwartaal en beslist over de toekenning 

van het logo aan een individuele vroedvrouw en/of vroedvrouwenpraktijk met unanimiteit. De 

GPL-commissie beoordeelt binnen de 3 maanden elke aanvraag, tot het bekomen van het logo 

door het toetsen van de criteria opgenomen in de engagementsverklaring aan de werkelijke 

praktijkvoering. Vroedvrouwen dienen hiervoor hun aanvraag via de website in te dienen aan 

de hand van een uitgebreide zelfscan en relevante bewijsstukken. 2   

 

 
1 Zie voor meer info https://www.vroedvrouwen.be/nl/good-practice-logo.  
2 Zie voor meer info https://www.vroedvrouwen.be/nl/good-practice-logo.  

http://www.vroedvrouwen.be/
https://www.vroedvrouwen.be/nl/good-practice-logo
https://www.vroedvrouwen.be/nl/good-practice-logo


Een logo wordt pas toegekend als de GPL-commissie unaniem van oordeel is dat alle criteria 

zijn voldaan. De verzoekende vroedvrouw wordt per mail op de hoogte gebracht van de 

beslissing van de GPL-commissie.  

Artikel 4: Steekproefcontrole logo 

Jaarlijks voert de GPL-commissie een steekproefcontrole uit op de populatie 

vroedvrouwen/vroedvrouwenpraktijken met logo door het toetsen van de criteria opgenomen 

in de engagementsverklaring aan de werkelijke praktijkvoering. Voor de steekproef 

geselecteerde vroedvrouwen/vroedvrouwenpraktijken worden tenminste 1 maand op 

voorhand via email ingelicht en gevraagd om hun engagementsverklaring via de website te 

actualiseren en de nodige bewijsstukken aan te leveren. Een bijkomend gesprek door een lid 

van de GPL-commissie met de betrokken vroedvrouw behoort tot de mogelijkheid. 

Artikel 5: Intrekking logo 

De GPL-commissie heeft steeds het recht om een toegekend logo in te trekken wanneer blijkt 

dat de vroedvrouw niet meer voldoet aan de gestelde criteria.  

Aan de beslissing van intrekking van het logo gaat altijd een controle van de praktijkvoering 

van de betrokken vroedvrouw door een lid van de GPL-commissie vooraf. De betrokken 

vroedvrouw krijgt daarbij de kans om mondeling/schriftelijk haar praktijkvoering toe te 

lichten. Een controle kan ad random opgestart worden door de GPL-commissie of kan het 

gevolg zijn van een klacht van een zorgverlener/patiënt over de praktijkvoering van de 

betrokken vroedvrouw. 

Bij intrekking van het logo heeft de betrokken vroedvrouw de mogelijkheid om zich opnieuw 

in regel te stellen en desgevallend opnieuw een aanvraag in te dienen tot het bekomen van het 

logo. De vroedvrouw moet dan kunnen aantonen dat zij de nodige stappen heeft ondernomen 

om de voorwaarden en aanbevelingen te implementeren in haar dagelijkse praktijkvoering. 

De vroedvrouw/vroedvrouwenpraktijk draagt zelf de verantwoordelijkheid om elke vier jaar 

een nieuwe engagementsverklaring en de nodige bewijsstukken te bezorgen aan de VBOV via 

de website ter bevestiging van dit engagement. Doet de vroedvrouw dit niet, dan is het logo 

voor onbepaalde tijd ingetrokken. De GPL-commissie stuurt een herinnering per mail naar de 

betrokken vroedvrouw/vroedvrouwenpraktijk, waarvan het logo in aanmerking komt voor 

verlenging.  

 

Een logo wordt pas ingetrokken als de GPL-commissie unaniem van oordeel is dat de 

betrokken vroedvrouw niet meer aan alle criteria voldoet. De verzoekende vroedvrouw wordt 

per mail op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing van de GPL-commissie. 

Artikel 6: Bezwaar tegen beslissing GPL-commissie 

Tegen elke beslissing van de GPL-commissie kan een bezwaar worden ingediend. De 

betrokken vroedvrouw richt daartoe binnen één maand na ontvangst van de beslissing per 

mail een gemotiveerd bezwaarschrift aan de GPL-beroepscommissie. 

Van de GPL-beroepscommissie zijn lid: 

- dr. Marlies Eggermont, vroedvrouw, advocate 

- Valerie Wijckmans, vroedvrouw, MSc 

- Alexandra Denys, vroedvrouw 



- Karen Vliegen, vroedvrouw 

  

De 4 leden van de beroepscommissie worden extern gekozen door de Raad van Bestuur van 

de VBOV. De GPL-beroepscommissie heeft geen wettelijke basis.  

 

Binnen de 3 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift via mail, oordeelt de 

beroepscommissie definitief. De beroepscommissie kan opteren om de betrokken vroedvrouw 

uit te nodigen voor een mondelinge toelichting van haar bezwaarschrift, maar is daartoe niet 

verplicht. 

Een logo wordt pas ingetrokken als de GPL-beroepscommissie unaniem van oordeel is dat de 

betrokken vroedvrouw niet meer aan alle criteria voldoet. De verzoekende vroedvrouw wordt 

per mail op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing van de GPL-

beroepscommissie. 

De communicatie wordt gevoerd in het Nederlands. 

Tegen een beslissing van de GPL-beroepscommissie is geen verhaal meer mogelijk. 

Bij intrekking van het logo heeft de betrokken vroedvrouw 1 jaar de tijd om zich opnieuw in 

regel te stellen en desgevallend opnieuw een aanvraag in te dienen tot het bekomen van het 

logo. De vroedvrouw moet dan kunnen aantonen dat zij de nodige stappen heeft ondernomen 

om de voorwaarden en aanbevelingen te implementeren in haar dagelijkse praktijkvoering. 

 

Artikel 7: Tenuitvoerlegging van de beslissing 

Een beslissing tot toekenning/verlenging/intrekking van het good practice logo heeft 

uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving aan de betrokken 

vroedvrouw via mail. 

 

Artikel 8: Privacy van de betrokken vroedvrouw 

Een beslissing tot intrekking wordt niet expliciet gepubliceerd in het Tijdschrift voor 

Vroedvrouwen, het logo naast de naam van de vroedvrouw wordt gewoon geschrapt op de 

lijst van de vroedvrouwen, consulteerbaar op de website van de VBOV.  

Alle leden van de GPL-(beroeps)commissie houden zich aan hun beroepsgeheim en 

respecteren de privacy van de betrokken vroedvrouw. 

 

Bij enige vragen over dit reglement kunt u contact opnemen met de VBOV via 

info@vroedvrouwen.be.  

Dit reglement treedt in werking vanaf 4 november 2019. 

mailto:info@vroedvrouwen.be

